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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting “Voor Jou, een mooi moment voor mensen met 
kanker”. 2016 was een jaar met een aantal nieuwe projecten/activiteiten. Ook vond er een 
bestuurswisseling plaats en is er op administratief gebied meer structuur gekomen door het 
aanschaffen van een professioneel boekhoudprogramma.  
 
Om onze plannen te kunnen verwezenlijken is en blijft er financiering nodig. Ondanks het feit 
dat we een goede reserve opgebouwd hebben, blijft dit een punt van aandacht, omdat veel 
van onze reserves een duidelijk omschreven bestemming hebben. Bovendien brengt de 
professionalisering meer kosten met zich mee, zoals een boekhoudprogramma, kosten voor 
de accountant etc. Het betekent vooral steeds alert zijn, kansen benutten en creatieve 
ideeën ontwikkelen. 
 
Bij het werk van onze stichting is de inzet van de vele vrijwilligers en de warme 
betrokkenheid van sponsors en donateurs onontbeerlijk. We danken hen dan ook hartelijk 
hiervoor! 
 
In dit jaarverslag laten we alle aspecten van het afgelopen jaar de revue passeren. Uiteraard 
sluiten we af met de financiële verantwoording.  
 

Doelstelling 
 
Op 29 augustus 2013 is de stichting Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker 
opgericht. Conform de statuten heeft de stichting als doel het (laten) organiseren, uitvoeren 
en faciliteren van projecten op het gebied van verwenzorg/complementaire zorg voor 
mensen met kanker en hun naasten. Tevens het toegankelijk en laagdrempeliger maken van 
de complementaire zorg voor deze doelgroep. En, als laatste, het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk zijn. 
 
De activiteiten, die hieruit voortvloeien, bestaan op dit moment uit het organiseren van 
verwendagen, ontspanningsweekenden, mindfulnessweekenden en voetmassageprojecten 
in ziekenhuizen voor oncologie patiënten. Tevens zijn de cursus massage voor naasten van 
mensen met kanker en de training “massage en kanker” voor massagetherapeuten 
ontwikkeld.   

 
Bestuur 
 
In juli 2016 heeft een wisseling binnen het bestuur 
plaatsgevonden. Het bestuur bestaat uit: 
Monique van der Kooij Voorzitter 
Simone van der Veen  Secretaris/penningmeester 
Iris Putten   Bestuurslid 
 
De bestuursleden werken onbezoldigd. Vanwege haar 
activiteiten als ontwikkelaar, docent en coördinator van de 
training “massage en kanker” ontvangt de voorzitter een 
vrijwilligersvergoeding van € 1500,- per jaar. 
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Projecten en activiteiten 

Verwendagen 

Zoals ieder jaar werd ook dit jaar weer een 
grootschalige verwendag voor vrouwen georganiseerd 
onder de naam Be You…tiful. Met ruim 60 vrijwilligers 
werden 100 dames met kanker volledig in de watten 
werden gelegd. Het aanbod bestond uit massages, 
pedicure, manicure, visagie, haarstyling, 
gezichtsbehandelingen en vele ontspannende 
workshops. Zoals ieder jaar was het een feestje de 
dames met stralende gezichten weer de deur uit te zien 
gaan.  

Omdat er al veel activiteiten op stapel stonden, hebben we besloten dit jaar, ondanks de 
grote belangstelling voor onze verwendagen, geen extra verwenmiddag te organiseren. 

Gezien de populariteit van deze dagen, zullen we zeker doorgaan met het organiseren van 
minimaal 1 verwendag per jaar. De grote verwendag staat alweer gepland op 17 juni 2017.  

 

Ontspanningsweekenden  

Ook in 2016 is zowel in het voorjaar als in het 
najaar een ontspanningsweekend voor 
mensen met kanker georganiseerd. 

De weekenden worden gehouden in het 
prachtige Blooming hotel in Bergen NH en de 
samenwerking met dit hotel verloopt erg 
plezierig. De eigen bijdrage van de 
deelnemers is € 150,- voor vol pension 
inclusief alle activiteiten, fietshuur etc. In de 
financiering wordt verder bijgedragen door de stichting Roparun. Wanneer de bijdrage te 
groot is gezien de financiële draagkracht, wordt in overleg een passender bijdrage 
vastgesteld en draagt de stichting het verschil. 

Er gaan een GZ-psychologe mee, die in het dagelijks leven werkzaam is bij de 
Vruchtenburg, en een fysio/oedeemtherapeute. Op de zaterdag komen er vrijwillige 
masseurs om alle deelnemers een heerlijke massage te geven. In de ochtend komt er een 
yogadocente, die gespecialiseerd is in “yoga bij kanker” en die in de nabije omgeving woont, 
een yogales geven. Op zaterdagavond wordt, eveneens door vrijwilligers, een klankmeditatie 
gehouden. Daarnaast worden er mindfulness oefeningen gedaan, en kan er gewandeld, 
gerust en gezwommen worden. De reacties zijn zeer positief, de doelgroep is zeer divers (tot 
nu toe wel alleen vrouwen) en ook in 2017 zullen er weer twee van dergelijke weekenden 
georganiseerd worden. 
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Mindfulnessweekend 

 

In september vond voor het eerst een 
mindfulnessweekend plaats. De 
ontspanningsweekenden zijn heel populair en 
laagdrempelig. Tijdens deze weekenden 
ontdekten we dat er eigenlijk een splitsing te 
maken was in de doelgroep. Een groep die op 
deze laagdrempelige manier aan ontspanning wil 
werken en een groep, die wat meer handvatten 
zoekt om in het dagelijks leven ook mee te 
kunnen blijven oefenen. Die naast ontspanning 
ook op zoek is naar verdieping.  

In samenwerking met Ineke Vogel, GZ-psychologe en mindfulness-trainer, gespecialiseerd in 
de psycho-oncologie, is een programma voor een mindfulnessweekend opgesteld. Omdat je 
in een weekend niet een volledige mindfulnesstraining kunt doen, immers mindfulness vraagt 
juist beoefening in het dagelijks leven, is gekozen voor een kennismaking met mindfulness. 
Door middel van veel praktische oefeningen, laagdrempelige meditatie, en psycho-educatie, 
werd het een bijzonder leerzaam weekend, waarin veel “kwartjes” vielen bij de deelnemers.  

Ook dit weekend werd gehouden in het Blooming hotel. De mooie omgeving, het heerlijke 
weer ten tijde van het weekend en een fijne sfeer in de groep, maakten er een onvergetelijk 
weekend van. De deelnemers gaven stuk voor stuk aan hier veel inspiratie uit te hebben 
kunnen halen om het dagelijks leven weer beter aan te kunnen. Opvallend tijdens dit 
weekend was dat de deelnemers allen in de herstelfase na hun ziekte waren. Bij de 
ontspanningsweekenden zien we over het algemeen een mix van mensen, die herstellende 
zijn en mensen, die palliatief behandeld worden. 

Dit weekend werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het JC Vaillant Fonds, een eigen 
bijdrage van de deelnemers en een eigen inleg vanuit onze reserve. 

We zijn zeker van plan ook in 2017 weer een dergelijk weekend te organiseren. Omdat het 
een minder laagdrempelig weekend is, lijkt eenmaal per jaar hierin voldoende in te spelen op 
de vraag. 

Voetmassageprojecten 

Franciscus Gasthuis 

Sinds 2013 worden er in het Franciscus Gasthuis 
Rotterdam wekelijks voetmassages gegeven aan 
oncologie patiënten. Na een pilot en een positieve 
evaluatie is besloten deze massage structureel door 
te laten gaan. Jaarlijks dragen zowel het 
vriendenfonds als de stichting Voor Jou voor de helft 
van de kosten bij aan het project. De masseurs worden betaald door de stichting. Deze 
declareert de helft van de kosten bij het ziekenhuis. In 2016 is er voor het eerst op de 
dagbehandeling oncologie gemasseerd tijdens de chemokuren. Ook zijn de dagdelen 
uitgebreid van 3 naar 4 uur. Het masseren op de dagbehandeling is goed ontvangen en de 
animo om gemasseerd te worden is groot. Wel wordt er ook altijd eerst gekeken of er 
mensen op de afdeling liggen, die een massage goed kunnen gebruiken, voordat de 
massages op de dagbehandeling gestart worden. De samenwerking met de verpleging is 
goed.  
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ASZ 

In november 2014 is in het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis het voetmassageproject gestart op de 
dagbehandeling oncologie. Dit project is zeer 
succesvol gebleken. Zowel patiënten als 
verpleegkundig personeel zijn enthousiast!  

In 2016 kon door een bijdrage vanuit het Motown 
feest en de inkomsten van onze training voor 
masseurs, het project volledig door onze stichting 
gefinancierd worden. Een aanvraag bij een fonds 
voor een bijdrage om het project met een dagdeel 

uit te breiden is helaas afgewezen. Voor 2017 kan onze stichting de helft bijdragen en is aan 
het ziekenhuis verzocht te onderzoeken hoe de andere helft gefinancierd kan gaan worden.  

Algemeen 

De projecten in ziekenhuizen worden uitgevoerd door een geselecteerde groep ervaren en 
opgeleide professionele masseurs en voetreflextherapeuten. Omdat het hier om lange 
periodes van inzet gaat en de continuïteit en professionaliteit gehandhaafd moeten kunnen 
worden, kunnen we bij deze projecten niet werken met vrijwilligers. De masseurs krijgen een 
uurtarief van € 35,- betaald. Dit is een bedrag, dat onder de marktprijs ligt, maar wel recht 
doet aan de professionaliteit en dat wat er van hen gevraagd wordt aan kennis en kunde. We 
werken desalniettemin met masseurs, die dit echt vanuit passie en bevlogenheid voor de 
doelgroep doen en er ook niet voor terugdeinzen regelmatig als vrijwilliger aan activiteiten 
mee te werken.  

Doordat er in deze projecten sprake is van 
exploitatiekosten, is het lastiger hier fondsen 
voor te vinden. De financiering van deze 
projecten is dan ook vooral afhankelijk van 
een goede samenwerking met een ziekenhuis 
en eventueel vriendenfonds, particuliere 
donaties, serviceclubs en de opbrengst van 
onze training voor masseurs. 

In 2015 is contact geweest met twee 
ziekenhuizen, waar interesse was om een 
pilot op dit gebied te starten. Hier is dan ook 
geld voor gereserveerd. Omdat het zeer 
tijdrovend is om een dergelijk project op te zetten en blijkt dat de inzet vooral steeds vanuit 
ons moet komen om het ook daadwerkelijk te realiseren, is besloten niet verder uit te breiden 
en ons vooral te richten op het voortzetten van de bestaande twee projecten. De reservering 
vanuit onze training voor masseurs zal grotendeels voor deze projecten aangewend worden 
en steeds aangevuld worden.  

We horen regelmatig dat de masseurs, die onze training doen, allen zeer geïnteresseerd zijn 
om iets dergelijks ook in hun eigen omgeving op te zetten. Indien gewenst kunnen wij hen 
hierin ondersteunen en van onze documentatie, projectplannen etc. voorzien. Of we verder 
als stichting in de verdere afwikkeling iets kunnen betekenen op landelijk niveau zal qua 
haalbaarheid nader bekeken moeten worden. Vooralsnog is er nog niets concreet 
gerealiseerd en zullen wij ons hierin, vooral vanwege tijdgebrek en het moeten maken van 
keuzes hierin, niet proactief opstellen. 
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Massagecursus voor naasten van mensen met kanker 

Dit jaar is het lesmateriaal voor naasten van mensen met kanker ingrijpend veranderd. Er 
zijn nieuwe foto’s gemaakt en het geheel is door een grafisch ontwerper vormgegeven. Ook 
dit jaar zijn er masseurs bijgekomen die het lesmateriaal van de massagecursus voor 
naasten van mensen met kanker hebben aangeschaft. Hoewel nog mondjesmaat, wordt 
deze cursus in het land in kleine groepjes en individueel al aangeboden, vaak op vrijwillige 
basis of voor een kleine vergoeding. 

Op een van de laatste dagen van 2015 was gestart met het opnemen van de 
instructiefilmpjes, om de instructies ook visueel te kunnen ondersteunen. De filmpjes zijn dit 
jaar verder ontwikkeld en online te bekijken. Door een donatie van het Hetty Odink Fonds  
konden we de filmpjes maken en een grote landelijke mailing verzorgen. Hierbij zijn flyers 
betreffende dit lesmateriaal en de filmpjes in combinatie met de USB-stick verstuurd aan alle 
inloophuizen, hospices en oncologie-afdelingen van ziekenhuizen. In januari 2017 zal een 
officiële lanceringsbijeenkomst gehouden worden in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, om 
extra aandacht te generen. Hierbij zal ook pers uitgenodigd worden. 

Training “Massage en kanker” voor masseurs 

In 2016 hebben weer 2 groepen 
masseurs/massagetherapeuten de training 
“massage en kanker” met een certificaat doorlopen. 
Doel van deze training is om zoveel mogelijk 
masseurs bekend te laten worden met wat de ziekte 
kanker en vooral de behandelingen met zich 
meebrengen. Daarnaast willen we er op deze 
manier voor zorgen dat er steeds meer masseurs 
komen die op een verantwoorde wijze mensen met 
kanker kunnen ondersteunen met massage. Op 
onze website zijn de masseurs te vinden, die deze 
training hebben gevolgd. Het zijn er op dit moment 
al meer dan 60 

Tijdens de training, die 5 dagen beslaat, wordt 
lesgegeven door ervaren (gast)docenten, zoals een 
verpleegkundig specialist oncologie, een 
oedeemtherapeute en een GZ-psychologe met als 
specialisatie psycho-oncologie. De training wordt 
gegeven in het schitterende 5 sterren Mainport hotel 
in Rotterdam centrum, dat ons hiervoor ruimte 
sponsort. De opbrengst van deze training gaat naar 
de massageprojecten in de ziekenhuizen. 

De trainingen zitten snel vol en we werken dan ook met een wachtlijst. Voor 2017 staat de 
eerste training alweer gepland en ook deze kent een wachtlijst. 

Dit jaar is Monique ook gestart om tweemaal per jaar een introductielezing “massage bij 
kanker” te geven bij Imas Trainingen in Krimpen aan den IJssel. Doel is ook hiermee om 
meer masseurs met deze materie kennis te laten maken. De ervaring is dat regelmatig 
masseurs, die deze lezing hebben gevolgd, later de training bij de stichting komen volgen.  

Voor de reeds bij ons opgeleide masseurs hebben we dit jaar op veler verzoek een 
verdiepingsmiddag georganiseerd. Deze had als onderwerp “kanker en emotie in de 
massagepraktijk” en werd begeleid door Ineke Vogel, GZ-psychologe. Het was een 
praktische middag, waar veel geoefend kon worden met elkaar. De deelnemers waren erg 
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enthousiast, het heeft hen belangrijke inzichten opgeleverd over het werken met mensen met 
kanker. 

In 2015 waren we al door de meeste belangrijke beroepsverenigingen geaccrediteerd als 
bijscholing op HBO niveau. Omdat dit voor massagetherapeuten, die aangesloten zijn bij een 
beroepsvereniging, prettig kan zijn vanwege hun te behalen punten voor bijscholing, blijven 
we deze accreditatie vooralsnog steeds verlengen. Wel bekijken we dit per jaar kritisch, 
omdat er zeker bij KTNO, een overkoepelende organisatie, een vrij hoog bedrag voor moet 
worden betaald.  

Fondsenwerving 

Fondsen 

Veel van onze projecten worden gefinancierd door specifieke 
projectgerichte fondsenwerving. De gelden hiervoor zijn 
geoormerkt en worden in sommige gevallen ook op 
declaratiebasis uitbetaald. 

Een belangrijke sponsor in dit kader is de stichting Roparun. Van 
hieruit ontvangen wij nu jaarlijks een mooie bijdrage voor onze 
grootschalige verwendag en voor de ontspanningsweekenden. 
Niet alleen wordt hiermee steeds de gehele begroting gedekt, ook 
is de tijd tussen aanvraag en toekenning van een ongekende 
snelheid, zodat we snel kunnen doorpakken en kunnen starten 
met de werving van vrijwilligers en deelnemers. We zijn hier de 

stichting Roparun en alle Roparunners zeer dankbaar voor! 

Particuliere donateurs 

In 2016 hebben particuliere donateurs gezamenlijk een bedrag van ca € 700,-. aan onze 
stichting gedoneerd. Vele donaties zijn eenmalig, maar er zijn ook donateurs, die 
maandelijks of jaarlijks een bijdrage aan de stichting overmaken.  

De donatieboxjes, die wij hebben laten maken, zijn deels geplaatst, maar leveren nog weinig 
op. We zullen voor het komende jaar naar nieuwe plekken zoeken om de opbrengst hopelijk 
te vergroten. 

Overigen 

In 2015 waren wij het doel van de Specsavers Steunt 
Actie van de Specsaverswinkel aan de Lijnbaan te 
Rotterdam. Een heel jaar lang werd er voor ons 
gespaard. In februari kregen wij het geweldige bedrag 
van € 3735,25 overhandigd. 

Ook dit jaar hebben wij weer een bijdrage van een 
kringloopwinkel ontvangen, te weten € 1000,- van 
Recycling Westland. 

Wij zijn aangesloten bij de stichting Geef Gratis. Op 
deze manier kunnen mensen op een eenvoudige 
wijze doneren en kunnen er ook sponsoracties 
opgezet worden.  

Eind 2016 werd bekend dat wij geselecteerd zijn als een van de lokale doelen door “ING 
helpt vooruit”. Wij hebben voor deze actie ons mindfulnessweekend voor mensen met kanker 
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opgegeven om een donatie voor te krijgen. Het betekent dat wij in ieder geval een donatie 
van €1000,- zullen krijgen, maar deze door middel van het winnen van stemmen, oplopen tot 
maximaal € 5000,-. In januari 2017 zullen we dan ook stemmen gaan werven!  

Statiegeldacties 

Jaarlijks benaderen wij supermarkten om daar een statiegeldactie te mogen houden. Dit 
levert steeds weer mooie bedragen van enkele honderden euro’s op. Het mooie is dat steeds 

meer supermarkten een eigen box hebben, 
waardoor we niet meer ons eigen hele grote 
boxen overal heen moeten brengen.  

Dit jaar mochten wij weer enige tijd het doel zijn 
waarvoor in vrijwel alle AH-filialen in de regio 
Rotterdam gespaard kon worden door middel 
van het doneren van de statiegeldbonnetjes. Na 
de actie moesten wij zelf alle winkels af om het 
geld op te halen. Een hele uitdaging, die een 
aantal dagen in beslag nam. Zeker ook omdat 
het ook ging om supermarkten in bijvoorbeeld 
Spijkenisse, Rozenburg en Hoogvliet. Maar het 
resultaat mocht er zijn! Uiteindelijk leverde het 
het geweldige bedrag van ruim € 11.500,- op.  

Een supermarkt willen we in het bijzonder noemen; dit is Jumbo de Korf in Krimpen aan den 
IJssel. Daar mag onze box regelmatig weer bij het flessenapparaat staan en hier is in de 
loop van de tijd al zeker rond de € 2500,- in opgehaald.  

Sponsoring in natura 

Voor de jaarlijkse grootschalige verwendag voor vrouwen met kanker mogen we iedere keer 
weer vele sponsoren verwelkomen. Deze leveren producten voor de goodiebags en 
anderszins zoals bijvoorbeeld bloemen, gebak, sap om te schenken, of een korting op de 
lunch. Als bijlage bij dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle bedrijven, fondsen en 
organisaties, die onze stichting op enige wijze hebben ondersteund door het belangeloos 
verstrekken van goederen of diensten. Dit nog los van de vele vrijwilligers, die ook veelal een 
eigen praktijk of salon hebben, waar zij in het dagelijks leven werkzaam zijn. 

Tot september 2016 konden wij dankzij sponsoring van Kubus Selfstorage gratis een 
opslagruimte gebruiken. Helaas kon deze sponsoring niet op deze manier gecontinueerd 
worden en moeten wij hiervoor nu betalen. 
Wel krijgen wij nog een fikse korting. De 
komende tijd zullen wij onderzoeken of er 
toch nog ergens een gratis ruimte te vinden 
is. Tot die tijd blijven wij gebruik maken van 
de ruimte, die we nu hebben. Gezien onze 
hoeveelheid spullen is een goede 
opslagruimte inmiddels echt onmisbaar 
geworden. 

Tenslotte zijn wij ontzettend blij dat wij voor 
onze training voor masseurs gebruik mogen 
maken van de schitterende ruimte in het 
Mainport Hotel. Ook dit is een mooie 
samenwerking en manier om onze stichting 
te ondersteunen, die erg gewaardeerd wordt. 
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Communicatie en PR 

Om bekendheid te verwerven, deze te behouden en zichtbaar te zijn voor zowel onze 
doelgroep, mogelijke vrijwilligers en sponsors/donateurs is een goede PR van groot belang. 
Dit is iets waar tussen de bedrijven door continu aan gewerkt wordt.  

Website en social media 

 

Al een aantal jaren is onze (gratis) website onder eigen beheer online. Deze website wordt 
regelmatig bijgewerkt en is in het afgelopen jaar door ca 11.000 unieke bezoekers zo’n 
27.000 keer bekeken. Een gratis website kent de nodige beperkingen, die tot nu toe niet 
storend zijn geweest. Er is inmiddels gestart met de voorbereidingen van de opzet van een 
nieuwe website door een professionele websitebouwer. Deze zal in 2017 opgeleverd 
worden. 

Op de social media zijn wij goed vertegenwoordigd door middel van een facebookpagina, 
een twitter account, een instagram account én een bedrijfspagina op Linkedin. Met name de 
facebookpagina wordt frequent voorzien van een bericht of update en heeft ondertussen 
bijna 2800 volgers. Veel aanmeldingen voor onze activiteiten zowel van deelnemers als van 
vrijwilligers verlopen via Facebook. Voor de stichting is dit een onmisbaar medium geworden. 

Nieuwsbrief 

In 2016 zijn in totaal 4 nieuwsbrieven verzonden naar een bestand van rond de 480 
mailadressen. Er is sprake van een zeer divers bestand van lezers, zowel geïnteresseerden 
als mensen vanuit de doelgroep, als vrijwilligers/behandelaars/masseurs. De nieuwsbrief 
wordt trouw gelezen en we krijgen regelmatig positieve reacties. Ook zien we dat er na het 
versturen van de nieuwsbrief donaties worden gedaan. Het contact met de achterban op 
deze manier onderhouden blijkt derhalve om meerdere redenen belangrijk. 

Evenementen 

We zijn dit jaar minder actief geweest bij 
evenementen van derden. Wel zijn wij 
aanwezig geweest bij de Beleef OOK middag 
van de stichting OOK, waar masseurs, die door 
ons opgeleid zijn, handmassages hebben 
gegeven. Verder konden mensen informatie 
krijgen over onze stichting, door middel van een 
persoonlijk gesprekje of foldermateriaal.  

Ook is er op verzoek een praatje over onze 
stichting gehouden tijdens een 
teambijeenkomst van een Roparunteam in 
Alblasserdam, om een indruk te geven van een 
van de doelen, waar de Roparun aan doneert.  
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Media-aandacht en publicaties 

 

Onze verwendag in juni is door middel van vele 
onlineberichtjes in plaatselijke kranten onder de 
aandacht gebracht. Ook is er een mailing met 
een algemene flyer en de flyer en poster van de 
verwendag naar vele inloophuizen gestuurd. Dit 
leverde de nodige aanmeldingen op. 

De mailing betreffende onze online filmpjes met 
massage instructies is onder dat kopje al aan de 
orde geweest. Verder geven wij op dit moment 
weinig extra bekendheid aan onze overige 
activiteiten, omdat de instroom via de social 
media en de website al zodanig is dat er vaak 
een wachtlijst ontstaat. 

Tenslotte is er aan onze stichting wederom 
aandacht besteed in de Ropareader van de 
stichting Roparun.  

 

 

Netwerk 

Vanwege de organisatie van de verwendagen is er een goed contact met het OOK centrum 
Rotterdam. Daarnaast is er contact met het inloophuis de Boei in Rotterdam, meerdere 
ziekenhuizen en de Vruchtenburg in zowel Rotterdam als Leiden. 

Er zijn meerdere masseurs in het land, die onze training voor naasten kunnen aanbieden en 
er komen steeds meer vragen vanuit het land voor advies en informatie over onze projecten. 

In het komende jaar zullen er op dit gebied ongetwijfeld, los van de contacten met 
ziekenhuizen, nog nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Financiën 

Bij dit jaarverslag vindt u ook de financiële verantwoording over 2016. Zoals u heeft kunnen 
lezen blijven wij ons naast het organiseren van diverse activiteiten focussen op het 
binnenkrijgen van donaties en andere vormen van financiering. Ook het komend jaar zullen 
we hierin moeten blijven investeren om een aantal projecten structureel draaiende te 
houden.  

Veel van onze inkomsten zijn geoormerkt, dat wil zeggen dat ze op projectbasis zijn 
toegekend. Van de overige inkomsten kunnen de lopende kosten van de stichting bekostigd 
worden (PR, opslag en administratieve lasten). Daarnaast zal regelmatig bekeken worden of 
we voldoende eigen middelen hebben om in een van de projecten in te zetten. 

De opbrengsten van de training “massage en kanker” worden gereserveerd voor de 
projecten in ziekenhuizen. Het blijft onzeker of de financiering vanuit de ziekenhuizen stand 
blijft houden. Om deze diensten zo lang mogelijk te kunnen blijven bieden aan patienten, is 
een reserve opbouwen van belang. Daarnaast houden we onze exploitatiereserve op peil. 
Per jaar bekijken we op welke manier we de algemene reserve aan willen wenden.   
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Tot slot 

2016 was voor ons een mooi jaar waarin we de bestaande projecten met succes konden 
voortzetten en nieuwe ideeën konden gaan uitwerken. We zijn in contact gekomen met veel 
enthousiaste mensen en hebben veel mensen met kanker een moment van ontspanning 
kunnen bieden. We kijken ernaar uit om ons het komende jaar nog meer op de kaart te 
zetten en financiering te blijven vinden voor onze projecten. We hebben bewust geen 
plannen voor verdere uitbreiding van activiteiten of projecten. Dit heeft te maken met het feit 
dat de organisatie van een en ander voor bestuursleden, die ook nog een reguliere baan 
hebben, best een hele klus is en erg tijdrovend is. Voor 2017 zal de focus dan ook liggen op 
verdere profilering, werving van fondsen en vaste donateurs, het continueren van onze 
activiteiten en het bekijken van de mogelijkheden om nog wat zaken te delegeren naar 
bijvoorbeeld meer vrijwilligers, al dan niet als onderdeel van het bestuur. 

Wij willen iedereen bedanken, die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan het mogelijk 
maken van waar wij voor staan; mensen met kanker een moment van ontspanning 
bezorgen! Maar ook de deelnemers aan onze activiteiten; dat ze ons het vertrouwen geven 
zich in hun kwetsbaarheid te laten zien en het ook weer doorvertellen aan al die lotgenoten!  

Rotterdam, d.d. 31-01-2017 

Simone van der Veen, Iris van Putten, Monique van der Kooij  
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Sponsoring en ondersteuning 2016 

Financiële bijdrage 
 
Stichting Roparun  
J.C. Vaillant Fonds 
Ronde Tafel Dordrecht 
Stichting Franciscus Vriendenfonds 
Recycling Westland 
Specsavers Steunt 
Hetty Odink Fonds 
Klanten van Albert Heijn regio Rotterdam Rijnmond 
Particuliere donateurs 
 
Diverse diensten  
 
Inntel Hotels Rotterdam Centre 
Mainport hotel Rotterdam  
Kubus Self Storage 
Miks  
Site for Sites 
Ploum Lodder Princen  
Baker Tilly Berk accountants 
Rabobank 
 
 
Sponsoren specifiek voor verwendag 
 
Bloemenboetiek ’t Bolletje, Verhuurbedrijf Zuid Holland, Loffelijk biologische catering, De 
Kaasspecialist Lusthofstraat, Healthy People, Koekela, Yogitea, Yagua, Duni, S-line, De 
Groene Passage, Sixt autoverhuur, Petra van der Laar haarwerken, 
Floris Gifts, Sanoma, Toco Tholin, Yagua, Yogitea, de Groene Passage Rotterdam, Billy’s 
Farm,  Eco Biscuits, Lavera, Weleda, Happinez, John Keet, Volatile, Rineke Dijkinga, 
Healthy People, 2Food, Hoeksche Chips, Hail Europe, Vreekens Zaden, 
Badeendwinkel/Kadokado, Mostert en van Leeuwen/Malin & Goetz, Mattisson Healthcare, 
Kleurboek voor volwassenen, Hail Europe, Babor instituut Kralingen, Hope-Store.nl, 010-
deco, Guardian Angel, Goddelijke massage, Maandblad Psychologie, Odylique, Zechsal, 
Dipam, van Bruggen Thee. 
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